
 

 

 
Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni 
FischerJakuszyce.  
 
Przed skorzystaniem z usług wypożyczalni klient ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego 
regulaminu. 
 
1. Korzystający z usług wypożyczalni klient zwany dalej Wypożyczającym zawiera z firmą X-

SPORT ul. Spokojna 2 58-580 Szklarska Poręba zwaną dalej Wypożyczalnią umowę 
cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 

2. Wynajmujący sprzęt przedstawia dokument tożsamości, dowód osobisty, paszport lub prawo 
jazdy. 

3. Za wypożyczenie płaci się gotówką lub kartą płatniczą z góry, wg cennika. 
3.1. Cena wypożyczenia na kilka dni dotyczy sprzętu, który zostaje zwrócony ostatniego dnia. 

W przypadku codziennej wymiany sprzętu obowiązuje cena jak za jeden dzień 
wypożyczenia, bez gwarancji dostępności sprzętu następnego dnia. 

4. Przedstawiciel wypożyczalni może pobrać na czas wypożyczania kaucję – równowartość 
wypożyczanego sprzętu. 

5. Korzystanie z usług wypożyczalni oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie 
umowy z Wypożyczalnią. 

6. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze 
specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania 
sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Wypożyczający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody, 
od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu. 

8. Gdy wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu lub zostanie skradziony wypożyczający poniesie 
koszty szkody w całości, według cennika zakupu nowego sprzętu. 

9. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia 
będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający 
zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu. 

10.  Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia. 
11.  Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy, jeżeli termin zwrotu 

sprzętu przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty, wg cennika. 
12. Przy wypożyczeniu sprzętu na kilka dni i przedterminowym zwrocie, pieniądze za 

niewykorzystany okres wypożyczenia nie są zwracane. 
13. Jeżeli po 24 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu Wypożyczający nie zwróci sprzętu ani 

nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i 
zostanie zgłoszone policji. 

14.  Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny. 
15. Wypożyczający oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 
16.  Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, 

poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu. 
17.  Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 
18.  Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Szklarska Poręba 

 ul. Jakuszyce 8c (Polana Jakuszycka). 
19.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Jeleniej Górze. 
20. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy 

wypożyczenia sprzętu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych 
wypożyczających jest X-SPORT ul. Spokojna 2 58-580 Szklarska Poręba. Wypożyczający ma 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. 

21. Cennik wypożyczalni dostępny jest na miejscu oraz na stronie internetowej 
www.biegowkijakuszyce.pl 


